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O colecție mare de puncte și cusături 
ornamentale pentru broderie... Merită a fi 

păstrată!
"Atunci li s-au deschis ochii la amandoi si au cunoscut ca erau 

goi si au cusut frunze de smochin si si-au facut acoperaminte" 

FACEREA 3:7.

Broderia este o artă foarte frumoasă. Ea necesită multă răbdare și 
îndemânare. Pentru a obține o broderie de excepție trebuie să cunoașteți cât 
mai multe tehnici de realizare a acesteia, cum ar fi punctele și cusăturile 
ornamentale.

Avem aici  o colecție de puncte și cusături pentru broderie, în special 
modalități de realizare a cruciuliței. 
Anterior cruciulița se considera protectoare de puterile negative, acum se 
folosește în aceleași scopuri. 

Cruciulița este frumoasă și elegantă. Cu ajutorul ei puteți realiza niște 
lucrări foarte drăguțe. Foarte mult contează numărul și mărimea acestora. 
Cruciulița este la fel ca pixelii, cu cât sunt mai mulți, cu atât imaginea este mai 
clară și mai reală.

Cusatura cruciulita este des folosita la executarea modelelor artistice de 
pe costumele noastre populare si la zestrea domnisoarelor de pe vremuri 
(batiste, camasi de noapte, lenjerie, fete de masa, cearceafuri ). acest tip de 
cusatura se lucreaza cu fire de tesatura numarate (pas constant), in linii oblice 
in ambele directii care se intersecteaza la mijloc. Cu toate ca se incadreaza in 
grupa cusaturilor simple, se deosebeste ca structura de celelalte cusaturi.

Punctul de cruciulita se executa pe tesaturi suficient de rare (etamina, 
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matador), prin luarea unui numar de fire de tesatura pe ac repetand aceeasi 
miscare la distanta dorita, dedesuptul miscarii anterioare de la acelasi nivel, 
folosind acelasi volum de tesatura luata pe ac.

Spre deosebire de celelalte genuri de cusaturi 
manuale, punctul in cruce se executa de la stanga 
spre dreapta realizand doua impunsaturi (luarea 
tesaturii pe ac) suprapuse.
Dupa realizarea unei cruciulite, operatia se repeta 
prin deplasarea la dreapta cu valoarea egala a 
tesaturii luata pe ac. Pasul cusaturii la acest gen 

reprezinta in linie oblica, distanta dintre cele doua impunsaturi suprapuse.

Ia romaneasca rezista oricaror tendinte in fashion, nu poate fi 
detronata de nicio noutate vestimentara avand caracter peren din timpuri 
stravechi. Simplitatea si eleganta implicita datorata acesui atribut face ca ia 
romaneasca sa ramana in topul preferintelor de vestimentatie. Care sa fie 
secretul? Materialul natural diafan dar rezistent, dragostea ancestrala de 
frumos a mesterilor artizani romani, maiestria si eleganta simpla a broderiei 
manuale, doar ca sa mentionam doar cateva dintre calitatile acestui articol 
vestimentar autohton recunoscut pe plan global.

Articol vestimentar desuet, ia românească revine oricând ne-ntoarcem 
"la rădăcini" şi avem aşa, un chef să mâncăm la iarbă verde, să mergem la 
vreun târg popular asortat cu de toate: de la delicii culinare, obiecte 
decorative şi utile pentru exerciţiul de a fi gospodar, căci e nevoie de 
antrenament pentru aşa incercare extremă.

Ia aminteşte unora şi de curentul "flower power" 
când tinerimea protesta impotriva războiului cu 
nimic altceva decât cu dragoste şi flori... Aci 
prezint o ie incinsă la mijloc cu un ştergar de 
borangic, cu motive populare la inspiraţia 
artistului. Ingenios este faptul că mărimea 
acesteia este universală fără să fim constrânşi de 
canoane antropometrice să ne "ajustăm" cu vreo 
cură minune.
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Inul are o vârstă venerabilă fiind apreciat din 
Egipt incoace, dantela aşteaptă mereu in cufăr 
pentru a fi relansată...Iar o rochie care le conţine 
pe amândouă mai că merge pentru o fugă, undeva, 
departe de oraş... Cât despre croşetat, este 
antistres fără putinţă de tăgadă...

Cusaturile de imbinare a materialelor textile in general,se 
impart in doua categorii de referinta:

1) Manuale. 
La randul lor, cusaturile manuale se impart in urmatoarele categorii:
- cusaturi inaintea acului,
- cusaturi in urma acului,
- cusaturi de acoperire,
- cusaturi ornamentale,
- cusaturi ascunse.

2) Mecanice.
La randul lor, cusaturile mecanice sunt executate cu diferite masini de cusut 
specializate si se impart in urmatoarele categorii:
- cusaturi rigide (tighel, zig-zag),
- cusaturi elastice ( lantisor, cu un fir, cu doua fire),
- cusaturi de acoperire ( triplock, uberdeck, flatlock).
- cusaturi ascunse ( stafir, pichir, durchnet).
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TEHNICI DE LUCRU

Tivul cu gaurele
Fig 1

 Pentru a da rezistenta diferitelor obiecte textile, la marginea lor, pe langa alte moduri de finisare, 
se foloseste si tivul cu gaurele. Tivul poate avea latimi diferite, de la 0,5 cm la 8-10 cm, latimea 
fixandu-se in functie de marimea obiectului si de grosimea materialului. 

 Pregatirea materialului pentru tiv

Inainte de a masura tivul, avem grija ca toate marginile sa fie taiate pe fir drept. In caz contrar 
scoatem noi fire indreptand astfel marginile.

Executarea gaurelelor pe colt si scoaterea surplusului de panza

1 Produsele pe care se aplica cusaturile romanesti se executa deobicei cu aceste gaurele la 
colturi. Daca materialul este gros si tivul lat, vom scoate surplusul de panza de la colturi 
deoarece prin suprapunerea celor doua laturi coltul va fi prea gros.

2 Masuram de la marginea obiectului spre interior de doua ori latimea tivului plus 0,5 cm si 
scoatem un fir pe toate laturile. La colturi, in masura in care vom lucra, vom scoate atatea 
fire cat vrem sa fie de mari gaurelele. Le vom executa inainte de insailarea tivului pentru 
a se prinde toate firele si pentru a nu fi mai groase decat in restul obiectului. Gaurelele se 
executa si pe cele doua laturi  din exterior perpendiculare pe marginea tivului (figura 1).

3 Indoim apoi (pe o latura de 0,5 cm) marginea obiectului  pe care o pliem (strangem) intre 
degetul mare si aratator si indoim apoi tivul pana la firul scos, il pliem din nou si il 
insailam pe langa firuyl scos. Procedam in felul acesta cu toate laturile. Precum putem 
observa, la colturi, materialul s-a suparpus de patru ori. Este necesar sa taiem surplusul de 
panza din interiorul coltului in forma de dreptunghi ca in figura 1a.

4 La margine si peste tiv, colturile se cos cu punct ascuns. Dupa ce am finisat colturile vom trece 
sa lucram in continuare gaurelele si pe laturile obiectului.

Modul de executie a gaurelelor
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Gaurele simple

Aceasta categorie de gaurele se lucreaza de la stanga la dreapta. Tivul se tine cu marginea spre 
lucrator intins pa degetul aratator de la mana stanga si fixat cu degetul cel mare. 
Se face un nod mic la capatul firului de ata care se introduce sub tiv scotand in acelasi timp acul 
prin marginea tivului d elanga firele scoase la o distanta de 2-3 fire.

Se iau pe ac 4-5 fire de la dreapta spre 
stanga avand grija ca acul sa treaca pe 

deasupra firului de ata (figura 2).
Infgem acul de sus in jos in marginea tivului luand pe el 2-3 fire: il tragem spre noi si in felul 
acesta se formeaza prima gaurica (figura 2a).

Gaurele duble

Figura 3
Se executa in acelasi mod ca si gaurelele simple dublandu-se in partea opusa tivului. Dupa 

terminarea primului rand de gaurele simple, se intoarce tivul cu 
marginea in sus si se lucreaza aceleasi grupe de fire obtinandu-se 
in acest fel gaurele duble. In partea aceasta nu mai avem tiv si se 
fixeaza pe panza luand pe ac 2-3 fire (figura 3).

Gaurele in zig-zag

Aceste gaurele se executa pe un numar de fire cu sot (4-6). Lucram 
primul rand de gaurele de langa tiv (gaurele simple) iar randul al 
doilea din partea de sus se lucreaza la fel ca si gaurelele duble cu 

deosebire ca se va lua pe ac jumatate din numarul grupei a doua.

fig.4

Se infige acul in panza luand 2-3 fire, se trage spre noi formandu-se astfel gaurica in zig-zag 
(figura 4). Se continua astfel pe toata portiunea de lucru. Gaurelele duble se pot lucra ca si 

cusaturi de legatura pe marginea obiectului sau intre motive 
dand un aspect estetic obiectului respectiv.

Punctul lantisor

Punctul lantisor se lucreaza in linie verticalade sus in jos. Pe fata lucrului se formeaza mici 
puncte legate intre ele ca verigile lantului,iar pe dos punctul tighel.

http://vintageclothingtime.blogspot.ro/2014/04/punctul-lantisor.html
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Cum se lucreaza: 
5
1) se tine lucrul in mana stanga in sens vertical,
•
2) se intareste ata in mod obisnuit, fara nod.
•
3) se infige acul in panza in linie dreapta de sus in jos luand pe el 2-3 fire, cat vrem sa fie de 
mare punctul.
•
4) cu degetul mare de la mana stanga fixam ata cu care lucram, in forma de lat. Tragem acul 
avand grija sa treaca pe deasupra atei (vezi figura), se formeaza astfel primul lantisor.

5) in continuare, infigem acul inauntrul buclei, in locul unde se afla ata si-l scoatem mai jos peste 
numarul de fire fixat in acelasi mod ca mai sus.

Lantisorul este foarte mult intrebuintat in cusaturile romanesti cu deosebire in motivele iilor din 
zona Muscelului. Se lucreaza cu fir care imita aurul si argintul dand o stralucire deosebita si o 
nota de bogatie modelului fiind un punct deosebit de ornament artistic.

Bibliografie:

Dana Vâlcea, VINTAGECLOTHINGTIME
http://fasingur.info

CROITORIE MINIMALĂ

Femeile adoră nu pur şi simplu hainele frumoase, ci mai ales pe 
cele în care probabil nu va mai fi îmbrăcat nimeni. Dar în 
magazine întotdeauna o haină se vinde în mai multe exemplare, 
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iar o comandă unică la croitor este foarte costisitoare. Iată de ce 
să-ți faci singură hainele este pur și simplu minunat!

Tipare  de croitorie pentru rochii de vară. Ele sunt foarte ușor de 
realizat, de aceea vor putea fi create chiar și de niște nocivi în ale 
croitoriei.
Iar dacă nu ați mai ținut niciodată acul în mână, puteți arăta pozele și 
tiparele croitorului dvs. Aceste modele sunt foarte simplu de realizat, de 
aceea chiar dacă le veți face la comandă, prețul nu va fi foarte mare. 
Dimensiunile indicate sunt pentru mărimile 44-46, de aceea adaptați-le 
dacă este nevoie.

O rochie foarte drăguță și 
foarte ușor de realizat. În schimb pentru a o procura din magazin trebuie 
să-ți iei rămas bun de la o sumă impunătoare. Acest model vă permite să 
faceți diverse experimente, adăugând curelușă sau alte accesorii.
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O 
rochiță foarte simpatică. Ea poate arăta simplu și modest 
sau bogat și elegant în funcție de stofa pe care o veți 
alege.
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O rochie vaporoasă pentru plimbările de vară prin parc sau pe malul 
iazului. Dacă mai luați și o pălărie împletită, veți arăta super stilat

O altă variantă de rochie ușoară de vară. Modelele de tip 
oversize sunt foarte populare.
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Un model perfect pentru doamnele și domnișoarele care 
preferă umerii goi.
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Această rochie cu dantelă 
va accentua neapărat feminitatea dvs.

O rochie originală de vară care va atrage atenția tuturor.

Eleganță și 
rafinament într-o singură rochie. Această haină vă va 
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ajuta să cuceriți întreaga lume.
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